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Barcelona, 20 de desembre de 2010 

 

GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 

Acta de la segona sessió de treball 

Dijous 20 de gener de 2011 

Assistents: 20 representants de diferents entitats (llistat adjunt).  

 

En la segona sessió de treball, es van presentar els primers resultats del procés 
participatiu engegat a partir de la sessió del 16 desembre. S’ha treballat a través de 
les fitxes que TRANS preparà per fer un diagnòstic dels mecanismes operatius de 
coordinació de les diferents entitats en els processos d’EpD. 

 

� Presentació de materials 

Abans de donar pas als treballs preparats, la Judit Rifà (Direcció de Cooperació) va 
plantejar la pertinença d’organitzar, de manera paral�lela, alguna(es) sessió(ns) de 
presentació dels materials d’EpD de les diferents entitats, atès que s’ha fet el 
suggeriment des de diferents instàncies i en diferents moments, de buscar espais 
per compartir coneixement i intercanviar materials. 

Des del Consorci d’Educació s’ofereix la possibilitat de treballar en coordinació amb 
els centres de recursos pedagògics (CPRs). També es fa el suggeriment de treballar 
conjuntament amb el Consell de Coordinació Pedagògica (CCP) de l’IMEB. Així 
mateix, s’esmentà l’existència d’un navegador del CCB amb el mapa de la ciutat en 
la que es pot visibilitzar tota entitat que treballa en educació: 
http://www.cccbeducacio.org/web/  

Les propostes operatives es poden fer arribar a TRANS.  

 

� Exposició del diagnòstic 

En primer lloc, es va fer un breu recordatori dels objectius del projecte de redacció 
del Pla Operatiu i el mètode de treball. A continuació, es van exposar els principals 
punts tractats pels diferents diagnòstics existents de la situació de l’EpD a 
Catalunya. Aquests es poden consultar en el power point adjunt. Les preguntes que 
orientaren el contrast eren: per a què podem fer servir aquests diagnòstics? Que 
n’hem de fer? Veiem coherent el pla operatiu en base a la informació presentada? 

 

− Hi ha entitats que fan accions i activitats d’EpD que no s’etiqueten com a tals. 
És difícil, en aquest sentit, tenir un bon diagnòstic.  

− Hi ha moltes escoles treballant en una educació ideològica però no coneixen o 
no comparteixen el concepte d’EpD. En canvi, fan intercanvis amb països del 
Sud o projectes del tipus escoles verdes però sense consciència d’Epd. 

− Des de les escoles hi ha reticència a introduir materials elaborats des de fora. 
No tenen una vinculació emotiva ni sorgeixen d’un procés propi del centre. 
L’escola, actualment, rep un bombardeig de materials. Han de dedicar massa 
temps a revisar el correu i normalment es col�lapsen. S’ha de tenir en compte, 
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també, que encara no hi ha una cultura estesa del correu electrònic als centres. 
Fins i tot, existeix un protocol però ineficaç. 

 

� Avaluació de la fitxa / diagnòstic operatiu que s’ha enviat 

Abans d’entrar a exposar els primers resultats del procés participatiu es va fer una 
ronda per avaluar la metodologia dissenyada per TRANS. Fins ara han participat 23 
entitats. 

Respecte la fitxa, quan es demana identificar els agents implicats en EpD, tot 
suggerint la reflexió del tipus de relació entre entitats, les ONGs no s’han sentit 
còmodes amb la diferència entre referents, partners (socis / aliats) i competidors. 
El concepte competència incomoda a algunes ONGs.  

S’acorda reformular la pregunta de la següent manera: 

− Amb qui treballeu normalment en projectes EpD?  
− Quines entitats identifiqueu que fan tasques similars a la vostra en el camp 

de l’EpD?  
− Teniu establerta algun tipus d’aliança o estratègia comuna?  
− Prenent la tasca que feu en EpD, quina seria la vostra entitat de referència?  
− Teniu la impressió que en els vostres projectes o accions es produeixen 

interferències i / o solapaments amb el que fan altres organitzacions en EpD? 
 

Aquesta pregunta la pot tornar a respondre qui vulgui.  
 
Recordem que l’objectiu d’aquesta reflexió és detectar entitats que tenen rols molt 
semblants o que engeguen accions o elaboren materials molt similars, en la idea 
d’optimitzar esforços i recursos. 

 
També es suggereix diferenciar el nivell de relació (molt estreta, esporàdica o 
puntual) amb l’objectiu d’elaborar un sociograma. 

 
� TRANS tornarà a enviar la fitxa. S’obre un nou període per rebre’n amb data 

límit 10 de febrer de 2011. Les fitxes que es rebin posteriors a aquesta data 
no s’incorporaran en l’anàlisi. 

 
S’espera rebre més fitxes d’entitats clau que no han participat en el primer període. 
Es prega col�laboració de les federacions d’ONGs per fer arribar les fitxes a qui es 
consideri pertinent. També es proposa respondre la fitxa a partir de les activitats 
que les ONGs participants tenen programades per al segon semestre de 2011 

 
� Què fem per promoure l’EpD? 

En aquesta sessió s’exposaren els primers resultats del procés participatiu. TRANS 
ha fet una proposta de sistematització de la tipologia d’actuacions en funció de les 
quatre dimensions de l’EpD (power point adjunt).  

 
Debat, en relació a la graella de resultats percentuals en les 4 dimensions:  

− No es comparteix la idea de voler trobar un equilibri en les 4 dimensions de 
l’EpD en totes les entitats. En una entitat, p.e. es fa recerca i no es plantegen 
fer més d’un 5% de formació.  

− Potser algunes ONG’s fan recerca i no ho saben o bé no ho expliciten com a tal. 
Si existís un “Institut de Recerca per al Desenvolupament” en la graella hauria 
contestat el 100% en la columna de recerca 
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− La idea de les 4 dimensions és correcta i reforça la idea de procés en EpD, que 
seria: 1 recerca, 2 ó 3 sensibilització, 3 ó 2 formació, 4 Mobilització. I aquest 
procés acaba en la transformació social. Però tenim capacitat de fer bona 
recerca? No tothom ha de fer de tot. Per exemple, una ONG “Observatori del 
Deute” fa només recerca i mobilització. El que cal és treballar en xarxa per 
socialitzar el coneixement. Sovint una campanya en EpD inclou les 4 
dimensions, una campanya no és només sensibilització. 

− Cal anar més enllà de l’àmbit de l’escola i cal treballar més fent incidència 
política real. 

− Per fer més i millor recerca en EpD, cal que l’Administració destini un pressupost 
a tal efecte. 

− El treball en EpD hauria de tenir incidència en les 4 dimensions, i també hi 
haurien d’intervenir molts actors. Però també cal tenir present que la Universitat 
no farà mai mobilització. Als agents no cal atribuir-los dimensions. Cal 
diferenciar entre projecte i agent: hi ha qui gestiona, qui executa, qui fa 
mobilització, qui fa la conceptualització...  Cal arribar a la idea de projecte, que 
porta a la idea de xarxa i saber implicar a esplais, universitats, escola, entitats 
del barri mitjançant un projecte 

− Estem anant cap a un canvi de paradigma, cal deixar enrere la mobilització a 
través d’accions concretes. Encara hi ha massa gent fent el mateix i cal que 
transitem cap a un altre model. La idea és arribar a un projecte fet per moltes 
entitats i que tinguin incidència en les 4 dimensions. Aquestes sessions que 
estem fent serveixen per preparar la transició de l’acció al projecte. Les 
convocatòries públiques aniran cap a projectes d’aquest tipus i calen 
unes recomanacions de com fer-ho.  

− Es qüestiona la manera en què es puntua aquest aspecte en la convocatòria de 
subvencions.  

− Ajuda en Acció, per exemple (amb una distribució més equilibrada en les 4 
dimensions) considera que la seva distribució percentual expressa el que passa 
en una campanya, però la recerca l’externalitzen a una empresa consultora 

− Les convocatòries que demanin incidir en les 4 dimensions poden provocar 
efectes perversos perquè no tothom sap fer de tot, i es farà veure que sí que 
se’n sap, i l’Administració ha d’estar al cas d’això. No tots els projectes han de 
voler tocar-ho tot. Hi ha objectius als que es pot arribar sense atendre totes les 
dimensions. 

− No totes les ONGs poden fer de tot atès els recursos dels que disposen. Idea 
implícita que si ja fas bé una cosa, està bé seguir-la fent. 

− Sempre es fa més sensibilització perquè es dirigeix a un públic més ampli, però 
ara per ara encara es detecta (i ja des de fa molts anys) que els projectes no 
estan fonamentats, no es basen en una anàlisi de necessitats de l’entorn. No 
tenen objectius i per això tampoc es fa avaluació. No tenen un diagnòstic 
fonamentat.  

− Allò ideal és especialització + interacció 

− Cal pensar en clau de ciutat i buscar l’equilibri de les 4 dimensions de l’EpD, no 
per cada entitat però sí en el conjunt. 
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� Temes prioritaris 

Finalment, no va donar temps de tractar els temes prioritaris treballats per les 
entitats però la sistematització es pot consultar en el power point adjunt. Es 
contrasta la pertinença de treballar amb els Objectius el Mil�leni com a referència: 

− Els OM no són objectius de desenvolupament per a moltes ONG. Es veuen més 
com a indicadors de mínims, però són correctes com a temàtiques que treballen 
algunes entitats 

− Les entitats no han manifestat que els OM siguin el seu referent en planificar les 
actuacions.  

 

La reflexió que es reprendrà la propera sessió serà en la següent línia: 

− Com s’escullen les temàtiques?  

− Hi ha mancances o temes no coberts?  

− Com es coordinen les actuacions de temàtiques semblants entre les diferents 
entitats? 

 

� DEURES PER LA PROPERA SESSIÓ (Respondre breument per escrit - una 
plana màxim) 

Conegut tot el ventall d’accions i activitats que fem en cada una de les quatre 
dimensions de l’EpD, quins mecanismes de coordinació entre ONGs i altres 
entitats hauríem d’establir per evitar: 

− Dispersió dels projectes i les iniciatives 

− Manca de coordinació 

− Accions / activitats repetides 

− Accions / activitats d’escassa incidència 

− Accions amb un elevat cost i un baix rendiment social 

amb l’objectiu d’assolir la màxima incidència en els centres d’educació formal, 
espais d’educació no formal i informal i la ciutadania en general. 

� Enviar propostes operatives sobre la presentació de materials  

 

� Es poden fer arribar reflexions per escrit a TRANS per tal d’integrar-les i avançar 
en el debat, abans del 10 de febrer de 2011.  

� PROPERA SESSIÓ: 17 DE FEBRER DE 2011, 16 – 18h (c/Tàpies 1-3, BCN) 

 

 

C/ Muntaner 244, 5è 1era
08021 Barcelona

Telf. 93.241.27.65 
Fax 93.241.28.82

www.trans.es

ENVIAR LA INFORMACIÓ A:
Cecilia Peraza: cperaza@trans.es


